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ه) يف علوم القرآن من خـَّلل تفسيـره1398 :يهدف البحث الحالي إلى معرفة آراء الشيخ عبـد القـادر مَّلا حويش (ت
 والناسخ، واملكي واملدني, أسبـاب النـزول: هي, وجاء البحث مكونًا من مقدمة وأربعة مباحث,بيان املعاني
 إقرار املفسرين بأن ترتيب السور توقيفي يف الـقـرآن: منها, والقراءات وخـاتمة تضـمنت أبرز النتائـج،واملنسوخ
 ولكنه لم يجد مانع من مخالفة هذا الترتيب الن التفسير املوضوع يف الدراسات،الكريم وال يـجوز مخالفة هذا الترتيب
القرآنية ليس كالتَّلوة وأن املفسر له ان يقدم دراسة سورة ىلع سورة ومن النتائج أيضًا عدم القول بالناسخ
. وانه يعد التفسير األول ىلع حسب ترتيب نزول القرآن،واملنسوخ وجعل املطلق واملقيد بديل له

َ  آراء الشيخ عبـد القادر:كلمات مفتاحية
 القراءات-  أسباب النزول-مّل حـويش – علوم القرآن – تفسير بيان المعاني
Views of Sheikh Abdul Qadir Mullah Hweish (Died 1398 H.)
in the Science of Qur'an through his Interpretation of the Statement of Meanings
Abstract
The present study aims to know the views of Sheikh Abdul Qadir Mullah Hweish (D. 1398 H.) in
the sciences of Qur'an through his interpretation of the statement of meaning. The research was
composed of an introduction and four parts as follows: Reasons for the descent of the Quran, Makki
and civil, abrogate and abrogated, the seven modes of recitation, and the conclusion which included
the most prominent results as follows: the interpreters agree that the arrangement of chapters is
conciliation in the Holly Qura'an and this arrangement cannot be violated, but he did not find
objectionable to violate this arrangement because the interpretation in Qur'anic studies is not like the
recitation, and the interpreter can submit a study of Surat on Surat, and the results also refer not to
say the abrogate and abrogated and make the absolute and restrictive alternative to it, and the first
interpretation is on the order of descent of the Koran.
Keywords: The views of Sheikh Abdul Qadir Mullah Hweish, Sciences of the Quran - interpretation
of the statement of meanings Causes of descent, readings.
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المقدمة:

الحمـد هلل رب العالميـن والصّلة والسـّلم على معلم البشرية وعلى آله األطهار الطيبين وأصحابه األخيار الميامين ومن

تبـعه بإحسـان إلى يوم الديـن.

أما بـعد ..فإن من أفضل وأشرف العلوم هو علوم القرآن لتعلقه بكتاب هللا العزيز ،وخير ما صرفت فيه الجهود ،فّل شك أن

ال دراسات القرآنية هي الينبوع الفياض المغدق الذي يغذي األمة وينير لها طريقها لمعرفة وفهم كتاب هللا تعالى ،واألمة اإلسّلمية
بحاجة دائماً إلى االطّلع واإللمام بمعاني القرآن والوقوف على أس ارره وحكمه وأحكامه في كل العصور واألزمنة ،وان هذا القرآن
كان وما يزال وسيبقى بإذن هللا دستور المسلمين الذي ال يأتيـه البـاطل .ومن المعلوم انه ليس هناك كتاب سماوي قد حظي بمثل

هذه الرعاية والعناية التي أحاط بها المسلمون كتاب ربهم ،فمن صدر اإلسّلم إلى اآلن والمسلمون يتبارون في خدمة القرآن الكريم

ويتنافسون في مدارسته.

أوالً :أهمية الموضوع وأهدافه.
 .1كون موضوع علوم القرآن من أفضل العلوم لتعلقه بكّلم هللا تعالى ،ومعرفة ما في كتاب هللا تعالى.
.2

كون تفسير بيـان المـعاني للشيـخ عبد القـادر مّل حـويش من التفاسير التي تعاملت مع اآليات القرآنية والسور بحسب ترتيب
النزول.

.3

محاولة المفسر أن يكون مختلفاً في منهجيته في عدم التكرار وتجنب االختّلفات في أسبـاب النزول ,والنــاسخ والمنسوخ،

.4

يهدف البحث الحالي إلى إبراز الحكمة والدوافع للشيخ عبد القادر مّل حويش في تفسير القرآن على حسب ترتيب النزول

والقـراءات القرآنية والمـكي والمـدني.
ومخالفته الترتيب المتعارف عليه.

ثانياً :منهج الدراسة.

أما المنهج الذي سلكه الباحثان وسا ار عليه في كتابة البحث الحالي يمكن إيجازه فيما يأتي:

.1
.2
.3
.4
.5

اتباع خطوات المنهج االستقرائي في بيان آراء الشـيخ عبد القـادر مّل حويش – رحمه هللا -في علوم القرآن.

ذكر بعض أقوال العلماء كما هي دون إجراء تغيير.

عزو اآليات إلى سورها في القـرآن الكريـم( ،اسم السـورة ورقم اآليـة) مع كتابة أو االعتماد على الرسم العثماني في كتابتها.

تخريج األحاديث تخريجاً علمياً موج اًز من مصادر الحديث األصلية ،فإذا كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفينا بهما،

نقف على صحة الحديث وضعفه.
وإذا أخرجه من غيرهما ُ
ترجمة األعّلم الواردة أسماؤهم ،وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم المشهورة.

كل مذهب مع عدم إغفال المصادر الحديثة للجمع بين األصالة والمعاصرة.
كل فن ،وفي ّ
 .6االعتماد على أمهات المصادر في ّ
ثالثاً :خطة البحث.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن نجعله في مقدمـة وأربـعة مبـاحث ،وخاتمة.
المبحـث األول :أسباب النزول.
المبحث الثانـي :المكي والمدني.
المبــحث الثـالث :الناسخ والمنسوخ.
المبـحث ال اربـع :القراءات.

ثم جاءت الخاتمة ملخصة ألهم نتائج الدراسة.
المبحث األول :أسباب النزول
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األسباب لغة :جمع سبـب ،الحبل وكـل شيء يتـوصل به إلى غيـره فهو سبب ،وأسبـاب السماء مراقيـها ،أو نواحيـها ،أو
َ
اب } ( ،)1أي الوصل ،والمودات(.)2
{وتََقط َع ْت ِب ِه ُم ْاأل َْس َب ُ
أبوابـها ،ثم استعير به إلى شيء كقوله تعالىَ :
أما اصطّلحاً" :هو ما يكون طريقاً الموصول إلى الحكم غير مؤثر فيه"(.)3
النزول لغة :مصدر نزل نزوالً ،الحلول واالنحطاط ،يراد به االنحطاط من أعلى وقد يراد به الحلول بالمكان(.)4

النزول اصطّلحاً" :التحرك من أعلى إلى أدنى على سبيل االتساع في المعنى"(.)5

عرفه العلماء عدة تعريفات كمصطلح يطلق على علم بذاته منها.
وقد ّ
أسباب النزول" :وهو مـا نزلـت اآلية أو اآليـات متحدثة عنه أو مبيـنة لحكمه أيـام وقوعـه"(.)6
وقيل" :هو ما نـزلت اآلية أيام وقـوعه"( .)7وقيل" :هو مـا نزل قرآن بـشأنه وقت وقوعه كحـادثة أو سـؤال"(.)8
أجل علومه واشرف مقاصدها ألنه يعين على فهم معناها()9؛ وشرف العلم بأسباب
وان معرفة أسباب نزول آي القرآن من َ
النزول ،لشرف التنزيل وشرف العلم مبني على شرف المعلوم ،وال شيء أشرف وأجل مما تكلم به سبحانه( ،)10قال تعالى{ َال يأِْت ِ
يه
َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
يل ِم ْن َح ِكي ٍم َح ِم ٍيد ( ،)11(} )42وال طريق لمعرفـة أسباب النـزول إال النقل الصحيـح()12؛ قال
اْل َباط ُل م ْن َب ْي ِن َي َد ْيه َوَال م ْن َخْلفه تَْن ِز ٌ
الواحـدي" :ال يحل القول في أسبـاب النـزول إال بالرواية والسمـاع ممن شاهد التنـزيل ووقفـوا على األسبـاب وج ّـدوا في الطـّلّب"(.)13
ومن صيغ العبـارات في أسباب النـزول ,تعتبـر صيغ النـزول من المبـاحث المشكلة في علـم التفسير الن تحديـد الصيغ التي
يـراد بها سبب النـزول المباشر غيـر واضحة في كل سبب وليس لهم عبارة متحدة ,ومن الصيغ ((فأنزل هللا)) فنزلت هذه اآلية في

كذا ،غالباً ما تكون في ال سبب المباشر فهذه العبارة صريحة في السببية وكذلك التي بفاء التعقيب وقرنها بعبارة اإلنـزال بعد حادثـة
أو سؤال ،وصيـغ ((نزلت هذه اآليـة في كذا)) ونـزلت في فّلن هذه غيـر صريـحة ،وغالباً ما تـكون من باب التفسيـر االجتهادي(.)14
آراء الشيـخ عبد القـادر مـال حويـش في اسبـاب النـزول:

()1

سورة البقرة جزء من اآلية .166

()2

الفيـروز آبادي ,القامـوس المحيط96 /1 ،؛ الزبيدي ،تـاج العروس.38 /3 ،

()3

الجرجـاني ,التعريفـات.117 /1 ،

()4

ابن منظور ,لسان العـرب656 /11 ،؛ الزبيدي  ,تـاج العروس.478 /30 ،

()5

السفير ,مدخل لدراسة أسبـاب النزول ،مجلة األنـدلس للعلوم اإلنسانيـة واالجتماعيـة العدد  ،17المجلد  17ينايـر مارس 2018م.

()6

الزرقاني ,مناهـل العرفان في علـوم القرآن.107 /1 ،
السيوطي ,اإلتقـان في علوم القـرآن.116 /1 ،

()7
()8

القطان ,مباحـث في علوم القـرآن.78 /1 ،

()9

ابن تيمية ،مقدمـة في أصول التفسيـر.16 /1 ،

()10

المديني ,المحـرر في أسباب نـزول القرآن مـن خّلل الكتـب التسعة.6 /1 ،

()11

سـورة فصلت اآلية .42

()12

العـسقّلني ,العجاب في بيـان األسباب.100 /1 ،

()13الواحـدي ,أسبـاب نزول القـرآن.10 /1 ،
()14الطيـار ،المحـرر في علوم القـرآن.129 /1 ،
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من آراء الشيخ عبد القـادر مّل حويش أنه يكثر من صيغة ((فنزلت هذه اآلية)) وأيضاً ان األسباب ال تقيد اآليات ,والعبرة

بعمـوم اللفظ ال بخصـوص السبب من الشواهد على ذلك(.)1
ط َرَف ِي الَن َه ِار َوُزَلًفا
{وأَِق ِم َ
الص َّل َة َ
ومن الشواهد قولـه تعالىَ :
( ،)2(} )114قائّلً( :روى البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعود ان

ات ي ْذ ِهبن َ ِ ِ ِ
ِ
َِ ِ
ِ َ
ين
السِّيَئات َذل َك ذ ْك َرى للذاك ِر َ
م َن اللْي ِل ِإ َن اْل َح َسَن ُ ْ َ
رجّلً أصاب من امرأة قبلة ،وفي رواية أصاب منها كل شيء

إال الجماع فأتى النبي  فذكر له ذلك فنزلت هذه اآلية ،وكانت هذه الحادثة في المدينة ،فقال الرجل هو أبو اليسر األنصاري يا

رسول هللا ,قال :لمن عمل بها من أمتي ،وفي رواية قال رجل من القوم :يا نبي هللا هذه له خاصة؟ قال :بل للناس كافة( ،)3وهذا

يؤيد ان األسباب ال تقيد اآليات فإنها وإن نزلت بمعين فمعناها يبقى عاماً شامّلً غيره)(.)4

ذكر الشيخ عبد القادر مّل حويش في أسباب النزول ،قال( :وكان بعضها ينزل جواباً لحادثة في المجتمع اإلسّلمي وتعرف
هذه بأسباب النزول ،وقد عنى جماعة بذلك وألفوا فيه تآليف على حدة وجعلوها أساساً لفهم مغازي القرآن ،ولذلك لم أغفل هذه
األسباب في تفسيري هذا ،كي ال يحتاج القارئ لمراجعة غيره ،وقد أخطأ من قال ال طائل تحت بيان أسباب النزول ...وبعضها

ينزل لسؤال بعض المؤمنين ..ومنها ما ينزل بدون حادث ،وكلما ترى حكماً لم يذكر له المفسرون حادث أنزل الحكم مرتبا
الس ْب ُت َعَلى
عليه)( . )5ومن منهجه انه يذكر اآليات المدنيات في السـور المكيـة ومن الشواهـد على ذلك قوله تعـالىِ{ :إَن َما ُج ِع َل َ
ِ
ِِ
َِ
ِن ربَك َليح ُكم بي َنهم يوم اْل ِقي ِ ِ
ون }( ،)6فنـزلت سورة النحـل بمـكة سوى ثّلث آيات من
ين ْ
يما َك ُانوا ِفيه َي ْخَتلُِف َ
الذ َ
امة ف َ
اخَتَلُفوا فيه َوإ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
آخرها ومنها اآلية المشار إليها أعّله قائّلً" :فإنهن نزلن بيـن مكة والمدينة في منصرف رسول هللا  من أحد ،ولهذا عدت مدنية،

ألن العبرة أن جميع ما نـزل قبل الهجـرة يسمى مكيـاً وكل ما نزل بعدها يـسمى مدنياً"(.)7
َِ
ِ
{وَال تَْق َرُبوا ِّ
َ
وما
َم َ
َّللاُ ِإ َال ِباْل َح ِّق َو َم ْن ُقِت َل َم ْ
اء َسِب ً
الزَنا ِإَن ُه َك َ
ظلُ ً
وقوله تعالىَ :
ان َفاح َش ًة َو َس َ
يّل (َ )32وَال تَْقتُلُوا النْف َس التي َحرَ
()8
ِ
ور ( ، } )33قال الشيخ عبد القادر مّل حويش " :قول الحسن مدنيتان،
ص ًا
َفَق ْد َج َعْل َنا لِ َولِّيِ ِه ُسْل َ
ط ًانا َف َّل ُي ْس ِر ْف في اْلَق ْت ِل ِإَن ُه َك َ
ان َم ْن ُ

وعلى قول الجمهور مكيتان ،وسياقها يؤيد مكيتها"(.)9
ولقد اهتم َ
مّل حويش اهتماماً بالغاً بذكر أسباب النزول ،فمن منهجه انه يذكر روايات آلية ولكنه ال يرجح أي سبب ومن
ِ
َّللاِ َفمن ح َج اْلبيت أ َِو اعتَمر َف َّل جناح عَلي ِه أ َ
ِ
ف ِب ِه َما َو َم ْن
الشواهد على ذلك قوله تعالىِ{ :إ َن َ
َُ َ َ ْ ْ
الصَفا َواْل َم ْرَوَة م ْن َش َعائ ِر َ َ ْ َ َ ْ َ
َن َيطَو َ
ْ ََ
ع َخي ار َفِإ َن َ ِ ِ
يم (.)1( } )158
تَ َ
ط َو َ ْ ً
َّللاَ َشاكٌر َعل ٌ
(َ )1
مّل حويش ،بيـان المعـاني.164 /3 ،
()2

سورة هـود اآلية .114

()3

أخرجـه البخاري ،كتـاب ، :بـاب{ :وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السََّّ يئََاتِ ََلَِّ َ َِرَّْرَ لِلَّذَّارِرِينَ  ،} )114رقـم

سَّ يئََاتِ ََلِ َّ َ َِرْ َّرَ لِل َّذَّارِرِينَ  ،} )114رقــم
سَّ نَاتِ يُ َّذْهِبْنَ ال ََّّ
الحــديث (75 /6 ،)4687؛ مس ــلم ،كتــاب :؛ بــاب :قولــه تعــالى { :إِنَّ الْحَ ََّ
الحديـث (.2115 /4 ،)2763
()4

َ
مّل حويش ،بيـان المعـاني164 /3 ،؛ الطيار ،المحـرر في أسباب النـزول القرآن من خـّلل الكتب التـسعة.138 /1 ،

()5

َ
مّل حويش ،بيـان المعاني.27 -26 /1 ،

()6

سورة النـحل اآلية .124

()7

يـنظر :النحاس ،الناسخ والمنسوخ.541 /1 ،

()8

سورة اإلسراء اآليتان .33 -32

()9

َ
مّل حويش ،بيان المعاني486 /2 ،؛ أحمد ,المكـي والمدني في القـرآن الكريم.755 ،753 ،
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إن سبب نـزول هذه اآليـة على مـا رواه البخاري ومسلم عن عاصم بن سليمان األحول قال(( :قلت ألنس أكنتم تكرهون

السعي بين الصفا والمروة؟ فقال :نعم ألنها كانت شعائر الجاهلية ،حتى أنـزل هللا تعـالى هـذه اآلية))( .)2وفي رواية أخرى بطريق
آخر عن ابن عباس " : انه كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له أساف ،وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى
نائلة ،زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما هللا تعالى حجرين فوضعا في الصفا والمروة يعتبر بهما ،فلما طالت المدة

ُعبدا من دون هللا فكان في الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين فلما جاء اإلسّلم وكسرت األصنام كره المسلمون الطواف
بسبب الصنمين فأنزل هللا تعالى هذه اآلية"(.)4( )3

ومن آراء الشيـخ عبد القـادر مّل حويش بيان سبب نـزول اآلية لسؤال بعض المؤمنين وتعدد األسباب في اآلية ومن الشواهد
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ َ
ِ
ين َحتَى
َع َجَب ْت ُك ْم َوَال تُْنك ُحوا اْل ُم ْش ِرِك َ
َمةٌ ُم ْؤ ِم َنةٌ َخ ْيٌر م ْن ُم ْش ِرَكة َوَل ْو أ ْ
{وَال تَْنك ُحوا اْل ُم ْش ِرَكات َحتى ُي ْؤم َن َوَأل َ
على ذلك قوله تعالىَ :
ِ
ٍ
َّللاُ َي ْد ُعو ِإَلى اْل َجَن ِة واْلم ْغِف َرِة ِبِإ ْذِن ِه وُيَبِّي ُن آََي ِات ِه لِلَن ِ
اس َل َعَل ُه ْم
ون ِإَلى الَن ِار َو َ
َع َج َب ُك ْم أُوَلِئ َك َي ْد ُع َ
ُي ْؤ ِم ُنوا َوَل َع ْبٌد ُم ْؤ ِم ٌن َخ ْيٌر م ْن ُم ْش ِرك َوَل ْو أ ْ
َ
َ َ
ون (.)5( } )221
َيتَ َذ َك ُر َ
قال الشيخ عبد القادر مّل حويش" :بعث رسول هللا  أبا مرشد بن حصين أبي مرشد الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناسا

من المسلمين س اًر ،فلما قدمها سمعت به خليلته عناق فجاءته وكافته ان يواقعها كما كان في الجاهلية ،فقال ويحك إن اإلسّلم حال
تتبرم واستعانت عليه بزبائنها فضربوه ،فلما رجع
دون هذا ،فقال له تزوجني ،فقال لها حتى استأذن رسول هللا  ،فقال له :أبي ّ

أعلم رسول هللا  بما وقع له معها واستأمره بزواجها ،فأنزل هللا هذه اآلية في هذه الكافرة ،أما المؤمنة فهي خنساء وليدة حذيفة بن
اليمان أعتقها وتزوجها ،وقال لها لقد ذكرت في المأل األعلى على سوادك ودمامتك( ،)6وقيل نزلت في عبد هللا بن رواحة ألنه كان
اعتق أَمه وتزوجها ،فعاتبه العرب وعرضوا عليه حرة مشركة ،فأبى وال مانع من تعدد أسباب النزول وفي اآلية خطاب إلى أولياء
النساء ينبئهم به ان ال يزوجوا المسلمات إلى المشركين وال يتزوجوا المشركات ،لذلك السبب"(.)7

ض ِم َن اْل َخ ْي ِط ْاأل َْس َوِد ِم َن اْلَف ْج ِر } (.)8
َن َل ُك ُم اْل َخ ْي ُ
{و ُكلُوا َو ْ
اش َرُبوا َحتَى َيتََبي َ
ط ْاأل َْبَي ُ
ومن الشواهد على ذلك أيضاً قوله تعالىَ :
يقول الشيـخ عبد القـادر مّل حــويش في سـبـب نزول هذه اآلية" :هو روى البخاري عن البراء قال :كـان أصحاب محمـد 

إذا كـان الرجل صائماً فحضـر اإلفطار فنـام قبل أن يفطـر لم يأكل ليلتـه وال يومه حتى يمسي ،وان قيس بن حرمة األنصـاري كان

صائماً فلما حضـر اإلفطار أتى أهله فقال أعنـدك طعام؟ قالت :ال ولكن انطلـق فاطلب لك ،وكـان يومه يعمل فغلبـته عنه فجاءته
امرأته (وهو نائم) فقالت :خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه ،فذكر ذلك النبي  فنزلت اآلية( ،)9فصاروا يأكلون ويشربون

ويجامعون إلى أن يظهر بياض الفجر الصادق الذي هو الخيط األبيض الممتد في األفق ،أما الفجر الكاذب الذي يكون قبله
()1

سـورة البقرة اآلية .158

()2

أخرجــه البخ ــاري ،كتــاب :الح ــج ،بــاب :مــا جــاء السع ــي بــين الصــفا والم ــروة ،رقــم الحدي ــث (159 /2 ،)1648؛ مس ــلم ،كتــاب:

الحـج ،باب :بيـان السعي بيـن الصفا والمـروة ،رقم الحديـث (.930 /2 ،)1278
()3

الواحدي ،أسبـاب النزول.49 ،

()4

ينظرَ :
مّل حويش ،بيـان المعاني.107 /5 ،

()5

سورة البـقرة اآلية .221

()6

العسقّلني ،العجـاب في بيان األسباب.551 /1 ،

()7

بيان المعـاني.179 /5 ،

()8

سورة البـقرة جزء من اآلية .187

()9

أخرجه البخـاري ،كتاب :الصـوم ،باب :أحل لكم ليـلة الصيام الرفث ،رقم الحديث (.28 /3 ،)1915
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مرتفعاً مستطيّلً في السماء ال معترضاً باألفق ،وفي رواية أخرى روى مسلم عن سمرة بن جندب قال :قال " :ال يغرنكم في

سحوركم إذ أ ن بّلل (كان يؤذن بالسحر) وال بياض األفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا"

()1

وبه يحرم األكل والشرب

والجماع(.)3(")2

اش َرُبوا} اآلية ولم ينزل { ِم َن
وفي رواية أخرى بطريق آخر روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال(( :لما نزلت { َوُكلُوا َو ْ
اْلَف ْج ِر} فكان رجال ( من عوام الصحابة) إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط األبيض واألسود واليزال يأكل حتى يتبين له
رؤيتهما فأنزل هللا بعده { ِم َن اْلَف ْج ِر} وقد أخرت من هذه اآلية لهذا السبب)) (.)5( )4
وأيضاً من منهجه يذكر أكثر من رواية لآلية ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى {:يا أَي َ ِ
ين آَمُنوا ِإ َذا ُن ِ
لص َّل ِة ِم ْن
ود َي لِ َ
َ َ
ُّها الذ َ َ
َي ْو ِم اْل ُج ُم َع ِة } ( ،)6قال الشيخ عبد القادر مّل حويش( :سبب نزول هو ما رواه البخاري ومسلم عن جابر قال" :نحن نصلي مع
رسول هللا  ،إذا أقبلت عير تحمل طعاماً فانفلتوا إليها حتى ما بقي مع النبي  إال أثنا عشر رجّلً))( ،)7فنزلت هذه اآلية وفي
رواية ((قال والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى ال يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نا اًر"( ،)8وأراد باللهو ما يفعلونه عند استقبال
القوافل بالطبول والتصفيق)(.)9

المبحث الثـاني :المكي والمـدني

للعلمـاء في معنى المكـي والمدني ثـّلث اصطّلحـات:
أوالً :اعتبـار زمن النـزول وهو القـول المشهـور هو أن المكي مـا نزل قبل الهجـرة والمـدني ما نزل بعدهـا سواء نـزل بمكة أم

بالمديـنة عام الفتـح أو بسفر من األسفـار أو عـام حجة الـوداع وهو تقسيـم صحيح سليـم وهذا الرأي أولى من الرائيـين بعده لحصر
واطراده(.)10
الثاني :اعتبـار مكان النـزول ،أن المكي مـا نزل بمـكة ولد بعد الهجـرة والمدني مـا نـزل بالمديـنة وعلى هذا تـثبت الواسطة فمـا

نزل باألسفـار ال يطلق عليـه مكي وال مدنـي ،قال رسول هللا (( :أنزل القرآن في ثّلثة أمكنة :مكة والمديـنة والشام))( ،)1ما نزل

أخرجه مسلم ،كتاب :الصيام ،باب :بيان أن الدخول في الصـوم يحصل ،رقم الحديث (.770 /2 ،)1094

()1
()2
()3

الواحدي ,أسباب النزول.55 ،
َ
مّل حويش ،بيان المعاني.137 /5 ،

َاشووَُا ا }،
( )4أخرجــه البخ ــاري ،كت ــاب :الصــوم ،ب ــاب :قول ــه تع ــالى { :وَكُلُوو ا و ب

رقــم الح ــديث (28 /3 ،)1917؛ مس ــلم ،كت ــاب:

الصيام ،باب :إن الدخول في الصوم يحصل ،رقم الحديث (.767 /2 ،)1091
()5

الواحدي ,أسباب النزول55 ،؛ َ
مّل حويش ،بيان المعاني.137 /5 ،

()6

سورة الجمعة جزء من اآلية .9

()7

أخرجــه البخــاري ،كتــاب :الجمــعة ،بــاب :إذا نــفر النــاس عــن اإلمــام فــي الصــّلة ،رقــم الحــديث (13 /2 ،)936؛ مســلم ،كتــاب:

الجمعـة ،بـاب :وإذا أروا تجـارة ،رقم الحديـث (.590 /2 ،)863
()8ابـن بطـال ,شــرح صـحيح البخـاري522 /2 ،؛ العسقــّلني  ،فـتح البــاري شـرح صـحيح البخــاري424 /2 ،؛ العينـي ،عمــدة القـاري
شرح صحيـح البخاري.247/6 ،
()9

َ
مّل حويش ،بيان المعاني.260 /6 ،

()10

ينظر :السيوطي ,اإلتـقان في علوم القرآن.37 /1 ,
IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

286

آراء الشيـخ عبد القادر ا
مال حويش (ت1398 :ه) في علوم القرآن من خالل
تفسيره بيان المعاني

عمار عباس /اسيل احمد)

بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية ،والمدني مـا نزل بالمديـنة وما جاورها كبدر وأُحد وهنـاك نزول ال يسمى مكيـاً وال مدنياً،
ما نزل بـاألسفار ،أو تبوك أو بيـت المقدس(.)2

ثالثاً :باعتبار المخاطب أن المكي "مـا وقع خطاباً ألهـل مكة والمدنـي ما وقـع خطابـاً ألهل المدينـة؛ ما صدر بـلفظ يا أيها

الناس فهـو مكي ،وما صدر بـلفظ يا أيـها الذين آمنـوا فهو مدني"(.)3
ولمعرفة المكي والمدني طريقان(:)4

أما سمـاعي يعتمد على النقـل الصحيـح عن الصحابة أو التابعيـن بان سورة كذا أو آية كذا نـزلت بمكة أو بالمديـنة أو قبل

الهجرة أو بعدهـا(.)5

وأما القياسي االجتهادي يعتمد على العقل ،يستند إلى خصائص المكي وخصائص المدني ،فالقياس ضوابط كلية لمعرفة
حد مدنية وكـل سورة فيـها قصص األنبيـاء أو األمم
كل منها وهذه الضوابط مبناها االستقراء والتتبع فكل سورة فيها فريضة أو ّ
السابـقة فهي مكيـة(.)6
آراء الشيخ عبد القادر مال حويـش في المــكي والمـدنـي.

من آراء الشيـخ عبد القادر مـّل حويش (رحمـه هللا) في المـكـي والمــدني أن يـذكر في بـداية كل سورة مكيـة أو مدنيـة،

واآليات المكيـة في سور المدنـية ،واآليـات المدنيـة في السـور المكية ،وأيضاً أشار إلى اآليات التي لم تنزل مع سورها وذلك بقوله:

(ألنا إذا أفردناها على حدة يتبعض نظام القرآن وهو منزه عن التبعيض ويتغير نسق السور وهو منهي عنه شرعاً الن ترتيـبه
توقيفي ،ولهـذا السبب لم نـفرد اآليـات التي نزلت منـفردة عن سورهـا بل نثبـتها في سورها ونكتفي بالسماع إليها)(.)7

وقد ذكر أيضاً( :أن ترتيب اآليات مع سورها توقيفي وأنه أمر من حضرة الرسول  وال دخل ألحد من األصحاب في

ذلك ،وهو موافق لما في لوح هللا المحفوظ وال يعلم الحكمة في هذا الترتيب إال هللا ،والمنزل عليه ،ولذلك فان العلماء تحاشوا البحث

فيه)(.)8

وقال( :لئّل يختل النظم المب أر من كل خلل أبقيت اآليات المدنيات في سورها المكيات واآليات المكيات في سورها
المدنيات ،وأشرت إلى كل في محله حسب المستطاع إذ ال يمكن أن يشار إلى كل آية بزمنها أي زمن نزولها)(.)9
()1الطبـراني ,المعجم الكبير  ،بـاب :عفيـر بن معـدان عـن سليــم بـن عـامر ،رقـم الحديــث (171 /8 ،)7717؛ رواه ابـن عســاكر فـي
تاريخ دمشـق ،بـاب :ما جاء في أن الشـام مهاجر إبراهيم الخليـل165 /1 ،؛ الهيـثمي ،مجمع الزوائـد ومنبع الفوائـد ،بـاب :في أمـاكن

نـزوله ،رقم الحديـث ( ،157 /7 ،)11616وقـال فيه عفيـر بن معـدان وهو ضعـيف.
()2

ينـظ ــر :الزركشــي ،البرهــان فــي ع ــلوم الق ـرآن187 /1 ،؛ التكريتــي ،مح ــاضرات فــي عل ــوم القـ ـرآن77 /1 ،؛ أبـو الزه ـرة ،المعجـ ـزة

()3

ينظر :منـاهل العرفان في علـوم القرآن.193 /1 ،

()4

السيوطي ,اإلتـقان في علوم القـرآن .69 /1 ,

الكبرى القـرآن ،الناشـر :دار الفكـر العربي( ،د .ط)( ،د .ت)19 /1 ،؛ مناع القطان ،مبـاحث في علوم القـرآن.61 /1 ،

()5

ينظر :الزركشي ,البـرهان في علوم القـرآن189 /1 ،؛ القطان ,مبـاحث في علـوم القرآن.60 -59 /1 ،

()6

البق ــاعي ,مص ــاعد النظ ــر ل شـ ـراف عل ــى مقاصـــد الس ــور161 /1 ،؛ اب ــن شبه ــة ،الم ــدخل لد ارس ــة القــرآن الكري ــم226 /1 ،؛

الصالح ،مبـاحث في علوم القـرآن.181/1 ،
(َ )7
مّل حويش ،بيان المعـاني.70 /1 ،
()8

المصـدر نفسه.102 /1 ،

()9

المصدر السـابق.26 /1 ،
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آراء الشيـخ عبد القادر ا
مال حويش (ت1398 :ه) في علوم القرآن من خالل

عمار عباس /اسيل احمد)

تفسيره بيان المعاني

ومن منهجه في المكي والمدني أن يذكر آراء العلماء في اآلية ثم يرجح ما يراه صواباً ويرد على مخالفيه ومن الشواهد سورة

الفاتحة قائّلً( :هي مكية فّل ب رهان لمن قال أنها ذهب مجاهد في قول أنها مدنية ،حتى قال الحسين بن فضيل هذه هفوة من

مجاهد الن العلماء على خّلفه ،وال دليل لمن قال أنها أول ما نزل أولية مطلقة ،وأضعف من هذين القولين ،القول بنزولها مرتين
ِ
ِك} ( ،)1ثم { اْل ُم َزِّم ُل }
اس ِم َرّب َ
بمكة وفي المدينة ،وللرد على من قال بنزولها مرتين ،انه قد جزم جابر بن زيد أن أول ما نزل { اْق َْأر ب ْ
ثم { اْل ُم َدِثّ ُر} ثم {الفاتحة} ولو أنها نزلت مرتين ألثبت في القرآن مرتين كما هو الحال في القصص المكررة ،وهذا كاف للرد على
من يقول بنزولها مرتين)(.)2

ومن منهجه أنه يذكر عدة آراء للعلماء في أن اآليـة مكيـة أو مـدنية ثم يرجـح القـول الذي يـراه صواباً ،ومن الشواهـد على
َِ
ِ
{وَال تَْق َرُبوا ِّ
َ
وما َفَق ْد
َم َ
َّللاُ ِإ َال ِباْل َح ِّق َو َم ْن ُقِت َل َم ْ
اء َسِب ً
الزَنا ِإَن ُه َك َ
ظلُ ً
ذلك قولـه تعالىَ :
ان َفاح َش ًة َو َس َ
يّل (َ )32وَال تَْقتُلُوا النْف َس التي َحرَ
ِ
ور ( ،)3( } )33يقول الشيخ عبد القادر مّل حويش( :أنهمـا مدنيـتان على
ص ًا
َج َعْل َنا لِ َولِّيِ ِه ُسْل َ
ط ًانا َف َّل ُي ْس ِر ْف في اْلَق ْت ِل ِإَن ُه َك َ
ان َم ْن ُ
قـول الحسـن ،وأنهـما مكيتـان على قول الجمهـور ،وسيـاقهما يؤيد مكيتـهما)(.)4

ومـن منهجه انه يـخالف من قـال أن سورة النـحل مكية ويـعضد قوله بالدليـل ،ومن الشواهـد على ذلك قولـه تعالىِ{ :إَن َما ُج ِع َل
ِ
ِِ
َِ
ِن ربَك َليح ُكم بي َنهم يوم اْل ِقي ِ ِ
ون ( ،)5( } )124هـذه اآليـة هي إحدى اآليـات
َ
ين ْ
يما َك ُانوا ِفيه َي ْخَتلُِف َ
الس ْب ُت َعَلى الذ َ
امة ف َ
اخَتَلُفوا فيه َوإ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
الثـّلث التي نـزلت بين مـكة والمـدينة يقول الشيـخ عبـد القـادر مّل حويـش( :وهذه اآليات المدنيات الثّلث من هذه السورة كما قاله
المفسرون بدليل ما أخرجه النحاس عن طريق مجاهد عن الخبر (أنها أي هذه السورة نزلت بمكة سوى ثّلث آيات من آخرها فإنهن
نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول هللا  من أُحد)( ،)6ولهذا عدت مدنية ،الن العبرة أن جميـع ما نـزل قبل الهجـرة يـسمى

مكياً وكـل ما نـزل بعدها يعد مدنيـاً)(.)7
المبـحث الثـالـث :النـاسخ والمنـسوخ

النسخ في أصل اللغة يطلق على معنيين:

األول :اإلزالة ،والشيء ينسخ الشيء نسخاً أي يزيله ،تقول العرب" :نسخت الشمس الظل" .
الثاني" :نقـل الشيء مـن مكـان إلى مكـان" ،قولـه تعالى { :ما ن ْنس ْخ ِمن آَي ٍة أَو ن ْن ِسها نأ ِ
ْت ِب َخ ْي ٍر ِم ْن َها }
ْ َ ْ ُ َ َ
َ َ َ
()11
ون } ( ،)10أي نستـنسخ مـا تكتـب الحفظة فيثـبت عنـد هللا .
{ِإَنا ُكَنا َن ْستَ ْن ِس ُخ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َمُل َ
()8

()1

()9

 ،وقوله تعالى:

سورة العلـق جزء من اآلية .1

()2

َ
مّل حويش ،بيان المعاني164 /1 ،؛ الواحدي ،أسبـاب النزول.20 /1 ،

()3

سورة اإلسـراء اآليتان .33 -32

()4

َ
مّل حويش ،بيـان المعاني.486 /2 ،

()5

سورة النحـل اآلية .124

()6النـحوي ,الناسـخ والمنسـوخ.541 /1 ،

(َ )7
مّل حويش ،بيان المـعاني.261 /4 ،
()8

ينـظر :الزبيدي ,تاج الـعروس من جـواهر القامـوس.424 /5 ،

()9

سورة البـقرة جزء من اآلية .106

()10

سورة الجـاثية جزء مـن اآلية .29

()11

ابن منظور ,لسـان العرب61 /3 ،؛ الفـيروز آبـادي ،القامـوس المـحيط ،مادة (نسخ).252 ،
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مال حويش (ت1398 :ه) في علوم القرآن من خالل
تفسيره بيان المعاني

عمار عباس /اسيل احمد)

أمـ ا النسـخ في االصطـّلح :فهو رفـع الحكم الشرعـي بدليــل شـرعي متـراخ عنه أي رفـع استمرار العمـل بالحكم السابـق

والعمـل بالحكم الثابـت آخـر(.)1

والناسخ :ما يدل على الرفع المذكور ،وتسميته ناسخاً مجا اًز ،الن الناسخ في الحقيقة هو هللا تعالى(.)2

والمنسوخ( :فهو الحكم المرتفع)(.)3

وأعلم أن النسخ في كّلم العرب هو الرفع للشيء وجاء الشرع بما تعرف العرب إذا كان الناسخ يرفع المنسوخ ،والمنسوخ
على ثّلثة أضرب فمنه نسخ خطه وحكمه ومنه ما نسخ خطه وبقي حكمه ،ومنه ما نسخ حكمه وبقي خطه(.)4

أما حكمـة هللا سبحـانه وتعـالى في نس ـخ بعض األحكـام ببـعض ،فترجـع نسخ بها الشرائع واألديان السابقة كلها ،ومراعاة

مصالح العباد وتطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة ،وإرادة الخير لألمة والتيسير عليها ألن النسخ إن كان إلى
األشق فيه أجر وثواب وإن كان إلى األخف فيه يسر وسهولة ،وأيضاً ترجع إلى سياسة األمة حين جاء الرسول  بالدعوة كانت
تعاني حالة انتقال شاقة بل كان أشق ما يكون عليها ترك موروثاتها وعاداتها وعقائدها ال يمكن التخلي عنها بسهولة وإن الطفرة من
نوع المستحيل الذي ال يطيقونه ،لو أخذوا بهذا الدين الجديد مرة واحدة من هنا جاء اإلسّلم والشريعة تمشي على مهل متألفة لهم

متلطفة في دعوتهم متدرجة بهم من األسهل إلى األسهل ومن الصعب إلى األصعب حتى تم األمر ونجح نجاحاً لم يعرف
مثله(.)5

وأما ما يقع فيه النسخ فقد اتفقت كلمة العلماء واألصوليين على أن النسخ على الحقيقة كآية النجوى ،وما أمر به السبب ثم

يزول السبب كاألمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء هللا ونحوه من عدم إيجاب األمـر بالمعـروف والنهي
عن المنـكر( )6؛ في آيات األحكام في األمر والنهي والحدود والعقوبات في أحكام الدنيا ،وال يقع في أمور العقيدة وأخبار خلق آدم
وأخبـار األنبيـاء واألمم الماضيـة ومما سيـقع من قيـام الساعة والبـعث والجـزاء(.)7
أما أنـواع النسخ وحكمـه فهـي :نسـخ القرآن بـالقرآن ،والسنـة بـالقرآن ،وقـد اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن
باإلجماع ،وأما النسخ السنة بالسنة لم يختلف في جوازه وهو كثير في الحديث يميزه أهل المعرفة بالحديث وبأوقاته ،ونسخ القرآن
بالسنة ،يجوز ما ثبتت السنة بالتواتر ،ألن المتواتر من السنة كالقرآن في القطعية الثبوت ووحدة المصدر ،ويجوز نسخ اآلحاد

بمثلها ،أو بأقوى منها ،ونسخ القرآن باإلجماع منعه أكثر العلماء وال يكون ناسخاً لنص من الكتاب أو السنة ،وال يجوز نسـخ القرآن

بالقياس وقد أجـازه بعضهم إذ لم يعارضه نـص فإذا عـارضه نص ال يجـوز النسخ بـه(.)8

()1

مناهل العـرفان في علـوم القرآن.176 /2 ،

()2

العسـقّلني ,النكـت على نزهة النظـر في توضيـح نخبة الفكـر.105 ،

()3

الثعـلبي ،اإلحكـام في أصـول األحكام.108 /3 ،

()4البـغدادي ،الناسـخ والمنسـوخ.20 /1 ،
()5

ابن الجوزي ،نواسـخ القرآن= ناسـخ القرآن ومنسـوخه.24 /1 ،

()6

السيوطي ,اإلتقـان في عـلوم القرآن68 /3 ,؛ الزركشي ،البـرهان في علـوم القرآن.42 -41 /2 ،

()7

التكريتي ،محاضـرات في علوم القـرآن.222 /1 ،

()8القيـسي ,اإليضـاح لناسـخ القرآن ومنسـوخه80 -77 ،؛ الشيـرازي ,اللمـع في أصول الفـقه.60 /1 ،
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تفسيره بيان المعاني

وأجمـع المسلمـون على جـواز النسخ مطلقـاً ،واستـدلوا على ذلك بـقوله تعـالى{ :ما ن ْنس ْخ ِمن آَي ٍة أَو ن ْن ِسها نأ ِ
ْت ِب َخ ْي ٍر ِم ْن َها أ َْو
ْ َ ْ ُ َ َ
َ َ َ
ٍ ِ
ِم ْثلِ َها أََل ْم تَ ْعَل ْم أ َ
ير (، )1(} )106وأما العقل فهو ال يمنع جوازه بل يقتضيه الن هللا تعالى يعلم مصالح
َن َ
َّللاَ َعَلى ُك ِّل َش ْيء َقد ٌ
العباد(.)2
آراء الشيــخ عبد القادر ا
مال حويـش في النـاسخ والمـنسوخ.

أما قـول الشيخ عبـد القـادر مّل حويش في مطلـب الناسـخ والمنـسوخ( :إن بحث النسـخ لم يقع له صدى بين األصحاب الذين

كانوا زمن نزول القرآن والذين من بعدهم من الذين لم يبلغوا الحلم زمنه ،ولو كان لتردد صداه ،وال اختلف فيه المسلمون بعد النبي

 ،وان شيئاً من ذلك لم يقع ،مما يدل على أن القرآن الذي ترك ه لنا المنزل عليه ،وهو الذي أمر ربه بتبليغه لنا بّل زيادة وال

نقص ،وما قيل بان شيئاً من ذلك في حياة الرسول  ال نصيب له من الصحة الن الصحابة  لم يختلفوا بعده بشيء من أسس
الدين ،ولم يتمسكوا بناسخ أو منسوخ ولم يقل أحد منهم بذلك)(.)3
نسخ القرآن بالقرآن يتنوع إلى أنواع ثّلثة:

األول :نسخ الحكم والتّلوة جميعاً فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين ويدل على وقوعه ما رواه مسلم عن عائشة

(( :كـان مما أنـزل من القـرآن عشـر رضعـات معلومـات محرمـات فنسخت بخمس معلومـات))

()4

(.)5

الثاني :ما نسخ حكمه وبقي لفظه فيد ل وقوعه آيات كثيرة منها آية المناجاة والصدقة بين يديها ولم يعمل بهذه اآلية إال علـي

بن أبـي طالـب  ففي التـرمذي أنها لما نـزلت قال النبـي (( :ما ترى ديـنا اًر؟ قال :ال يطيقونه ،قال :نـصف دينار؟ قال :ال

يطيـقونه ،قال :ما ترى؟ قال :شعيرة ،قال له النبي  :إنك لزهيد))

()6

(.)7

الثالث :ما نسخ تّلوته دون حكمه وقد أورد بعضهم فيه سؤاالً وهو :ما الحكمة في رفع التّلوة مع بقاء الحكم ,وبقيت التّلوة

لمجتمع العمل بحكمها وثواب تّلوتها(.)8

قال الشيخ عبد القادر مّل حويش في الناسخ والمنسوخ( :والقاعدة ما من عام إال وقد خصص وما من مطلق إال وقد قيد

في بعض األحوال ،فيستوي فيه الّلحق المتصل بسابقه والمتراخي عنه والمقدم والمؤخر ،فمن سمى المتقدم أو المتأخر ناسخاً (وال
يكون المتقدم ناسخاً للمتأخر البتة) كان بمقتضى التقييد والتخصيص ليس كآية األنعام بالنزول على آية المائدة ،فمن يسميه ناسخاً

كان كمن يسميه مقيداً أو مخصصاً)(.)9

()1

سورة البـقرة اآلية .106

( )2التكريتي ،محاضـرات في علوم القرآن.222 ،
()3

َ
مّل حويش ،بيان المعاني.33 /1 ،

()4

أخرجـه مسلم ،مســلم بـن الحجــاج أبـو الحسـن القشــيري النيسـابوري (ت261 :ه) ،تحقيــق :محمـد فـؤاد عبــد البـاقي ،الناشــر :دار

إحياء التـراث العربي -بيـروت ،كتاب :الرضـاع ،باب :التحريم بخمـس رضـعات ،رقم الحديث (.1075 /2 ،)1452
()5
()6

الزرقاني ،مناهل العـرفان251 /2 ،؛ النجـدي ،حاشيـة مقدمة التفسيـر.54 /1 ،
أخرج ــه الترم ــذي ،ســنن الترمــذي ،أبـ ـواب تفس ــير ال ــقرآن ،ب ــاب :ومــن س ــورة المج ــادلة ،رقــم الح ــديث ( ،406 /5 ،)3300حك ــم

األلـباني :ضعـيف اإلسناد.
()7
()8
()9

ابن النـجا ,شرح كوكـب المـنير.556 /3 ،
ينظـر :السيوطي ،اإلتقـان في علـوم القرآن.81 /3 ،

َ
مّل حويش ،بيان المعـاني.34 /1 ،
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وأيضاً أشار في النسح بقوله( :أَيقن ان ال نسخ في كّلم هللا بالمعنى القائلين به ،من إبطال المعنى األول بالكلية ،وهذا من
جملة ما عناه سيدنا علي (كرم هللا وجهه) ،بإرادته ترتيب سوره وآياته على حسب النزول ،حينما عقد الشورى ألصحابه في كيفية

جمعه وترتيبه على حده وحينما أراد ونسخه على الصحف ،ألنهم كلهم يعلمون أن ترتيب نزوله غير ترتيب جمعه .وأن ما قال به
الع لماء النسخ والمنسوخ عبارة عن اآليات المقيدة والمخصصة بالنسبة لآليات المطلقة والعامة ،ولعدم مراعاة هذين األصلين ،وعدم
مراعاتهم حكمة التشريع اإللهي بحسب التدريج ،أوصلوا اآليات المنسوخة إلى مائتين كمـا هو بيـن في تفسيـر الشيـخ محمد الج ّـزي،
على أن القـرآن العظيم ناسخ لما تقدم من الكتب والصحف ال منسوخ البتة ،نعم يوجد فيه بعض آيات عجز طوق البشر عن

تأويلها ،فقال بعضهم بنسخها إال أن تحاشي القول بالنسخ أصوب وأحمي للعقيدة)(.)1
ومن الشواهد على نسخ القرآن بالقرآن في قوله تعالى{ :يا أَي َ ِ
ِ
ِ ُّ
َّللاِ وَال َ
الش ْه َر اْل َح َر َام َوَال اْل َه ْد َي َوَال
ُّها الذ َ
َ َ
َم ُنوا َال تُحلوا َش َعائ َر َ َ
ين آ َ
()2
ِ
ِ
ِ
وه ْم }
ين اْل َب ْي َت اْل َح َر َام َي ْبتَ ُغ َ
ض ًّل م ْن َرِّب ِه ْم َوِر ْ
ون َف ْ
ض َو ًانا }  ،والناسخ لها قوله تعالىَ { :فاْقتُلُوا اْل ُم ْش ِرِك َ
َم َ
ين َح ْي ُث َو َج ْدتُ ُم ُ
اْلَق َّلئ َد َوَال آ ّ
()3
َّللاِ} فقط( ،)4ذهب العلماء في الناسخ والمنسوخ إلى أقوال(:)5
{ال تُ ِحُّلوا َش َع ِائ َر َ
 ،فتكون ناسخة لقوله تعالىَ :
{ال ت ِحُّلوا َشع ِائر َ ِ
ِ
ين }  ،الفقرة منها منسوخة بقوله تعالى{ :
القول األول :لم ينسخ من المائدة إال َ ُ
َم َ
َ َ
َّللا}  ،وان قولهَ { :وَال آ ّ

ون َن َج ٌس } (.)6
َم ُنوا ِإَن َما اْل ُم ْش ِرُك َ
آَ
ِ
ون
َمُنوا ِإَن َما اْل ُم ْش ِرُك َ
َم َ
القول الثاني :وقال بعضهم لم ينسخ منها إال جملة والناسخ منها قوله تعالىَ { :وَال آ ّ
ين }  ،وقوله { :آ َ
َن َج ٌس }.
القول الثالث :وذهب البعض في قول لم ينسخ إال كلمة { اْلَق َّلِئ َد} ألنها من أعمال الجاهلية ألنهم كانوا يقلدون الهدي بشيء
من لحاء الشجر وشبهه ،وقد ترك اإلسّلم هذا.

أما مـا ذهب إليه الشـيخ عبد القادر مّل حـويش قائّلً( :انه ال نسخ لشيء من ذلك أبداً كما ذهب إليه الواحـدي وجماعـة من

علماء التفسيـر وهذه اآليـة كلها محكمـة كسائر السـورة)(.)7

وأما رد الشيخ عبد القادر مّل حويش على القائلين بالنسخ بقوله( :هو ان هللا تعالى لم يندبنا إلى إخافة من يقصد بيته من

أهل شريعتنا ،الفي الشهر الحرام وال في غيره ،وهو األوجه ،ألن اآلية مطلقة وليس لنا أن نقيدها بغير المؤمنين فنصرفها عن
ظاهرها ونقول النسخ ،والن آية براءة في المشركين خاصة فنصرفه ا إليهم كما صرفها هللا ،الن المشرك لو قلد نفسه بجميع ما يدل
على الشعائر اإلسّلمية ال يؤذن له بالدخول إلى المسجد الحرام بعد نزول تلك اآلية وإلى األبد رحم هللا علماء الناسخ والمنسوخ ما
أغّلهم فيهما ،ولو صرفوا جهدهم هذا لغيره لكان خي اًر لهم ،ألنه مادام يوجد لآلية محمل على إحكامها فّل يليق أن نصرفها لغيره

وتنتحل طرقاً للنسخ فتخرج عن صدد ما ترمي إليه آيات هللا تعالى)(.)8

()1

المصدر نـفسه.38 -37 /1 ،

()2

سورة المائـدة جزء من اآليـة .2

()3

سـورة التوبة جـزء من اآليـة .5

()4

ينظـر :قتادة ،الناسـخ والمنسوخ.41 /1 ،

()5

ينظرَ :
مّل حويش ،بيان المعـاني.287 /6 ،

()6

سورة التوبة جـزء من اآلية .28

()7
()8

َ
مّل حويش ،بيـان المعاني.287/6 ،
َ
مّل حويش ،بيان المعـاني.287/6 ،
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آراء الشيـخ عبد القادر ا
مال حويش (ت1398 :ه) في علوم القرآن من خالل

عمار عباس /اسيل احمد)

تفسيره بيان المعاني

ومن منـهجه في النـاسـخ والمنـسوخ انـه (رحمـه هللا)
يا أَيُّها َال ِذين آَمنوا ِإ َذا ن َكحتُم اْلمؤ ِمن ِ
ات ثُ َم َ َ
وه َن ِم ْن
َ ْ ُ ُْ َ
َ َُ
طلْقتُ ُم ُ
َ َ
()1
ِ
يّل (. } )49
احا َجم ً
َس َر ً

ينفي النسخ ويرد على من قال به ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى{ :
ِ ِ ٍ
ِ
وه َن
وه َن َف َما َل ُك ْم َعَل ْي ِه َن م ْن ع َدة تَ ْعتَُّد َ
َقْب ِل أ ْ
وه َن َو َس ِّر ُح ُ
ون َها َف َمتّ ُع ُ
َن تَ َم ُّس ُ

ِ
قال الشيخ عبد القادر مّل حويش( :وما قيـل ان هذه اآلية منسـوخة بـآية قولـه تعالى{ :وإِن َ َ
وه َن
وه َن م ْن َقْب ِل أ ْ
َ ْ
َن تَ َم ُّس ُ
طلْقتُ ُم ُ
ِ
ضتُ ْم } ( ، )2غير صحيـح الن تلك مع تسميـة المهر وهنـا في غير تسميـة وال خلوة ،وأعـلم أن
ف َما َف َر ْ
َوَق ْد َف َر ْ
ضتُ ْم َل ُه َن َف ِر َ
صُ
يض ًة َفن ْ
ِ
اعَل ُموا أََن ُك ْم ُم َّل ُقوهُ َوَب ِّش ِر
اؤ ُك ْم َح ْر ٌث َل ُك ْم َفأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أََنى ِش ْئتُ ْم َوَق ِّد ُموا ِأل َْنُف ِس ُك ْم َواتَُقوا َ
َّللاَ َو ْ
هذه اآلية ليـست ناسخة قـوله تعالى { :ن َس ُ
ِ
ين ( ،)3( } )223إال أنها عامة في كل المطلقات ينتـظم فيها المدخـول فيـها وغيـرها الن هذه اآليـة المفيـدة أعطت غيـر
اْل ُم ْؤ ِمن َ

المدخـول بها حكمـاً آخر خاصـاً بها فليـست بمبـطلة لحكمهـا بتاتاً ليـقال بالنـسخ)(.)4
ِ
ات ِم َن ِّ ِ َ
َّللاِ َعَل ْي ُك ْم َوأُ ِح َل
اب َ
ص َن ُ
الن َساء ِإال َما َمَل َك ْت أ َْي َم ُان ُك ْم كتَ َ
ومن الشواهد على نسخ القرآن بالسنة في قوله تعالىَ { :واْل ُم ْح َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
يما
اء َذلِ ُك ْم أ ْ
ورُه َن َف ِر َ
ين َغ ْي َر ُم َسافح َ
َن تَْبتَ ُغوا ِبأ َْم َوال ُك ْم ُم ْحصن َ
استَ ْمتَ ْعتُ ْم ِبه م ْن ُه َن َفآَتُ ُ
يض ًة َوَال ُجَن َ
ُج َ
وه َن أ ُ
ين َف َما ْ
اح َعَل ْي ُك ْم ف َ
َل ُك ْم َما َوَر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يما ( ،)5(} )24على أقوال(:)6
يض ِة ِإ َن َ
َّللاَ َك َ
اض ْيتُ ْم ِبه م ْن َب ْعد اْلَف ِر َ
تَ َر َ
يما َحك ً
ان َعل ً
القول األول :قـول من يرى نسـخ القرآن بالسنـة ،ان هذه اآلية منسـوخة بالحديـث الذي رواه مسـلم عن مسبرة بن سعد الجهني

قـال انه كان مـع رسول هللا  فقال(( :أيها الناس إني كنت أذنت لكم في االستمتاع من النساء ،وهللا قد حرم ذلك إلى يوم القامة
فمـن كانـت عنده منهـن فليخل سبـيلها وال تـأخذوا مما آتيـتموهن شيئاً))(.)7

وروي البخاري ومسلم عن علي  قال(( :نهـى رسـول هللا عن متعـة النساء يـوم خيبر ،وعن أكـل لحوم الحمر األهليـة

األنسية))(.)8
والقول الـثاني :ان السنـة ال تنسـخ القرآن ،ويؤيـد الشيخ عبد القـادر مـّل حويش هذا القول بقوله هو الصحيح قال أنها
ِ
ون } (.)9
اء َذلِ َك َفأُوَلِئ َك ُه ُم اْل َع ُاد َ
منسوخة بقـوله تعالىَ { :ف َمن ْابتَ َغى َوَر َ
وقد وجـه الشيخ عبد القـادر مّل حويـش القول الثـاني ،فقال( :لو كانت هذه اآلية متقدمة في النزول على آية المؤمنين الن

المؤخر ينسخ المقدم أي يرفع حكمه ال تّلوته ولكنها مقدمة عليها والمقدم ال ينسخ المؤخر قوالً واحداً ،وقد ذكرنا غير مرة ان السنة

ال تنسخ القرآن)(.)10

()1

سورة األحـزاب اآلية .49

()2

سورة البقـرة جزء من اآليـة .237

()3

سورة البقـرة اآلية .223

()5

سورة النسـاء اآلية .24

(َ )4
مّل حويش ،بيان المعـاني483 /5 ،؛ ينظـر :قتادة ،الناسخ والمنسـوخ34 ،؛ النحاس ،الناسـخ والمنسوخ.211 ،
()6

ينظرَ :
مّل حويش ،بيـان المعاني.541 /5 ،

()7

رواه مسلـم ،كتاب :النكـاح ،باب :انه أبيـح ثم نسخ واستـقر تحريمه إلى يـوم القيامة ،رقـم الحديث (.1025 /2 ،)1406

()8

أخرجـه البخاري ،صحيح البخاري ،كتـاب :النكاح ،بـاب :نهي رسـول هللا  عـن نكـاح المتــعة ،رقـم الحـديث (12 /7 ،)5115؛

مسلـم ،كتاب :النكـاح ،باب :بيان انـه أبيح ثم نسخ واستـقر تحريمه إلى يـوم القيامة ،رقم الحديـث (.1027 /2 ،)1407
()9

سورة المؤمنـون اآلية .7

()10

َ
مّل حويش ،بيـان المعـاني.541 /5 ،
IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

292
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عمار عباس /اسيل احمد)

المبحث الرابع :القراءات

للقراءات داللتان :لغوية واصطّلحية:
القراءات لغة :جمع قراءةِ ،قراءة مصدر قرأ ،ق أَر الكتاب ِقراءة وُقرآنا بالضم سمي القرآن ألنه يجمع السور ويضمها ،قوله
()1
ِ
اء :بالضم والمد المتنسك ،ق أر يق أر وقرآنا واالقتراء افتعال من القراءة وقد
تعالى { :إ َن َعَل ْي َنا َج ْم َع ُه َوُق ْ آر ََن ُه ( ، } )17أي قراءته ،القر ُ
تحذف الهمزة منه تخفيفاً ،وق أر فّلن قراءة حسنة فالقران مقروء وفعله التقري والقراءة(.)2
أما اصطّلحاً :قد عرفها العلماء عدة تعريفات:

قيل( :هو علـم بكيفية أداء الكـلمات القرآن واختـّلفها بعزو الناقـلة)(.)3
وقيل( :هي اختـّلف ألفاظ الوحي المـذكور في كتـبه الحروف أو كيفـيتها من تخفـيف وتثقيـل)(.)4

وقيل" :هي مـذهب يذهـب اليه إمـام من أئمة القراء مــخالفاً به غيره في النــطق القرآن الكـريم مع اتفاق الروايـات والطرق عنـه

سواء كانـت هذه المخالفة فـي نطق هيئاتـها"(.)5

وقيـل" :هي الوجوه المختلفة التي سمح النبي  بقراءة النص القرآني بها قصداً للتيسير والتي جاءت وفقاً للهجة من

اللهجات العربية القديمة"(.)6
أركان القراءات.

األول :أن توافق اللغة العربية بوجه من الوجوه ،سواء أكان أفصح أم فصيحـاً مجم ًـعا عليـه أم مخـتلـفاً فيه مـع قوته ،مثـاله :كإسـكان
صْبر)(.)7
(يا ب
ني) ،وإشبـاع اليـاء في َ
(وي ْ
ُ ْ
(مَل َك يوم) فقـراءة الحذف تخفيفاً
ثانياً :أن تكـون مـوافقـة لرسـم احد المصـاحف العثمــانية ولو تقـدي اًر وهو الموافـقة احتـماالً مثالـهَ :
وقراءة مالك باأللف محتملة تقدي اًر(.)8
ثالثاً :صحـة السنـد بان يـروى القـراءة العدل الضابـط عن مثـله من أول السنـد إلى آخره حتى ينـتهي إلى الرسـول  ،أو

صح إسنـاداً سواء كـان عن هـؤالء السبـعة أم العشرة ومتـى اختل ركن من أركان القراءات في حرف حكم عليه بالشذوذ في حكم

الشاذ المعلوم(.)9

ضابط قبول القراءات.

()1

سورة القيـامة اآلية .17

()2

ينظر :ابن منظور ,لسـان العرب ،مادة (قرأ)129 /1 ،؛ الزبيدي ،تـاج العروس ،مادة (قرأ).371 /1 ،

()3

ابن الجـزري ،منجد المقرئيـن ومرشد الطالبيـن.9 ،

()4

الزركشي ،البرهـان في علوم القـرآن.318 /1 ،

()5

الزرقاني ،مناهل العـرفان.412 /1 ،

()6

عمر ،المعجـم الموسوعي أللفـاظ القرآن الكريـم وقراءاته.1790 /3 ،

()7

يـنظر :ابن الجزري ،تحبير التيسيـر في القراءات العشـر.92 /1 ،

()8

ينظـر :ابن الجزري ،النشـر في القراءات العشر13 /1 ،؛ السنـدي ,صفحـات في علوم القراءات.56 /1 ،

()9

ينـظر :ابن الجزري ،النشـر في القراءات العشـر.13 /1 ،
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وقد اتفق علماء القراءات والفقهاء على القراءة المقبولة بقاعدة مشهورة متفق عليها بينهم()1؛ قال الزرقاني( :لعلماء القراءات ضابط
مشهور يزنون به الروايات الواردة في القراءات)()2؛ وهي" :كـل قراءة وافــقت العربيـة ولو بوج ٍـه ،ووافـقت أحـد المصـاحف العثـمـانية
ولو احتـماالً وصـح سندهـا ،فهي القـراءة الصحيـحة التي ال يـجوز ردهـا وال يحل إنكـارها ،بل هي من األحـرف السبعـة التي نـزل بها

القرآن ووجـب على النـاس قبولهـا ،سـواء كانت عن األ ئمة السبـعة أم عن العشـرة ،أم عـن غيرهـم من األئـمة المقبوليـن ،ومتى اختـل
ركن من هـذه األركان الثّلثة أطلق عليها ضعيفة شاذة أو باطلة ،سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ،هـذا هو

الصحيـح عند أئمة التحقيـق من السلـف والخـلف"(.)3
آراء الشيخ عبد القادر مال حويش في القراءات.

قد ذكر الشيخ عبد القادر مّل حويش إلى ما يحتاج إليه المفسر ليتسنى له القيام على أحسن وجه فيما يفسره من كتاب هللا

تعالى منها قال( :علم القراءات لمعرفة كيفية النطق بالقرآن وترجيح بعض الوجوه المحتملة للمعاني األكثر رجحاناً بالنسبة للقارئين
بها على البعض األقل واألضعف)(.)4

وقد أشار الشيخ عبد القادر مّل حويش في تفسيره أنه قد اعتمد على قراءة عاصم ،وفي الروايات رواية حفص ألنهما
المثبتتان في المصاحف ،وألنهما أفصح وأصح وأكثر تداوالً من غيرها وأشار إلى بعض القراءات األخرى ،وأيضاً ذكر انه اتبع

قراءة عاصم ،وروايـة حفـص في أكثـر من موضـع في التفسيـر ال طعنـاً في غيرهمـا ،بل ألنهما األشـهر ،وألنهمـا المتعارفـة في
محيطـنا ،والمنسوخـة في القرآن ،وأن القراءات السـت األخرى بأوجههـا جائزة لمـن أتقنها وأنها تختلف مع بعضآها من حيث الترقيـق
والتفخيم ،والمد والقصآر ،والجهـآد والصمت ،والتضعيـف والفك ،والتحريـك واإلسكان ،واإلدغـام واإلظهار ،واإلمـالة والرفع ،والقطـع
والوصل ،والتثنيـة واإلفراد ،والنقـل والوقف وغيـرهما(.)5
وأيضاً قد أشار الشيخ عبد القادر مّل حويش إلى الحكم الشرعي في القراءات قائّلً( :في جواز القراءات السبع المتداولة

لمن يتقنها ويحسن قراءتها بالوقوف على أصولها والتلقي من أربابها العارفين بها ،وفي هذه القراءات توسعة وتسهيّلً ،فيق أر كل

بحسب لغته وما تيسر على لسانه ،تحسيناً للفظ وجودة النظم ،وتلذذ للسماع)(.)6

ط ُب ُك َما َقاَلتَا
ال َما َخ ْ
ومن آراء الشيخ عبد القـادر مّل حـويش انه قد أشار إلى القراءات الشـاذة ومن الشواهد قوله تعـالىَ { :ق َ
ِ
َ
ص ِد َر ِّ
ير } ( ،)7قائّلً( :وقرئ رعاء بضم الراء على خّلف القياس ،ألنه من أبنية المصادر
اء َوأ َُب َ
ونا َش ْي ٌخ َكِب ٌ
َال َن ْسقي َحتى ُي ْ
الرَع ُ
والمفردات كنباح وطـراح ،وإذا استعمـل بمعنى الجمـع على القـراءة الشاذة فهو اسم جـمع ال جـمع)(.)8
ِِ
ِ ِ
ين } ( ،)9قائّلً( :قرئ لحكمهما قراءة شاذة)(.)10
ومن القراءات التي عدها شاذة ،قوله تعالىَ { :و ُكَنا ل ُح ْكم ِه ْم َشاهد َ

()1

ينظـر :صقـر ،منهج اإلمام الطـاهر بن عاشـور في التفسيـر.120 ،
الزرقاني  ,مناهل العرفـان.418 /1 ،

()2
()3

ابـن الجزري ،النشـر في القـراءات العشر.9 /1 ،

()4

َ
مّل حويش ،بيان المعـاني.71 /1 ،

()5

ينظر :المصـدر نفسه.39 ،12 /1 ،

()6

المصدر السـابق.43 /1 ،

()7

سـورة القصص جـزء من اآلية .23

َ
مّل حويش ،بيان المعـاني365 /2 ،؛ ينـظر :ابن خالـويه  ,مختصـر شـواذ القرآن من كتـاب البديع.114 ،

()8
()9

سـورة األنبياء جـزء من اآلية .78

()10

بيان المعـاني318 /4 ،؛ ينظر :الزمخشري ,الكشاف128 /3 ،؛ ابن الجوزي ,زاد المسيـر في علم التفسيـر.202 /3 ،
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ومن منهجـه في التفسيـر الرد على القائليـن بالقراءة الشاذة في قوله تعالى{ :يا أَي َ ِ
الص َّل ِة } (،)1
َمُنوا ِإ َذا ُق ْمتُ ْم ِإَلى َ
ُّها الذ َ
َ َ
ين آ َ
قائّلً( :وما قيل بانه يوجد قراءة شاذة بعد لفظ الصّلة (وأنتم محدثون) باطل ال أصل له ويحرم القول به ،ألن القراءة لما بين
الوقتين ثابتة بالتواتر ،فإذا جوزنا قراءة مالم يثبت تواتره لزم الطعن في القرآن وهو براء من كل طعن)(.)2

{يوَق ُد } (( ،)3قرئ توقد فعل ماض شدد القاف ،وهذه
ومن منهجه أيضاً إشارة إلى القراءة لجائزة ومن الشواهد على ذلك ُ
القراءة جائزة ألن فيها التصحيف فقط ،أي إبدال التاء بالياء فّل توجب زيادة في اللفظ وال نقصاً)(.)4
ومن الشواهـد قوله تعالىَ { :ل َبًنا َخالِصا س ِائ ًغا لِ َ
ِين } (( ،)5قرئ سيغاً بالتخفيف والتشديد ،وهي قراءة جائزة الن اللفظ
لش ِارب َ
ً َ
()6
يحتملها بّل زيادة وال نقص لما ذكرنا ان التشديد والتخفيف والمد واإلشباع ال يعد نقصاً وال زيادة) .
خاتمة البحث :من أبرز النتائـج التي توصـل إليها الباحثـان ,ما يأتي:
.5

فسـر القرآن الكريـم على حسب النـزول لفوائد قد ارهـا الشيخ عبد القـادر ملـا حويش ،وأيضـاً عدم وجـود دراسة سابـقة لمثل هذا

.6

أشـار المفسر في تفسيـره لتعرف القـارئ على كيفيـة نزول القـرآن وتوقيـفه على أسبـاب تنزيله ،وهذا الجانـب قد أشبـعه

النـوع من التفسيـر لذلك يعد التفسيـر األول على حسـب ترتيـب نزول القـرآن.

المفسـرون بحثـاً حيـث ذكروا وقت نـزول السـورة واآليـات وذكـروا الروايـات التي تحـدد أسبـاب النـزول ،ولم يتـركوا شاردة وال

واردة إال وذكـروها.
.7

كـان يذكر في بدايـة كل سـورة مكية أو مدنيـة وعدد آياتها والناسخ والمنسوخ فيها.

.8

عدم القول بالناسخ والمنسوخ والرد على القائلين به بشدة وجعل المطلق والمقيد بديل له.

.9

محاولة تجنب االختّلفات بأسبــاب النـزول ،والناسـخ والمنـسوخ إال انه قد ذكر عدة روايات بعضها صحيح واألخرى سقيم

ورجح بينهما وهذا يدل على مخالفة ما أشار إليه.

 .10ذكره القراءات األشهر وتصريحه في التفسير باألصح ،وأيضاً أشار إلى القراءات الشاذة في تفسيره.

()1

سورة المائـدة جزء من اآلية .6

(َ )2
مّل حويش ،بيـان المعانــي298 /6 ،؛ ينــظر :الماتريــدي ,تفسـير المات ـريدي (تـأويّلت أهـل السـنة)469 /3 ،؛ ابـن كثيـر ،تفسيــر
ابن كثير.44 /3 ،
()3

سـورة النور جـزء من اآلية .35

( )4م ـ َـّل ح ــويش ،بي ــان المع ــاني137 /6 ،؛ ين ــظر :البغ ــدادي ،الس ــبعة ف ــي القـ ـراءات456 /1 ،؛ أب ــو عل ــي ،الحج ــة للق ـراء السبع ــة،
325/5؛ النيسابوري ،المبسـوط في القراءات العشـر.319 /1 ،
()5
()6

سورة النـحل جزء من اآليـة .66

َ
مّل حويش ،بيان المعـاني.233 /4 ،
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
.1

اب ــن الجـ ــزري  ,ش ــمس الديـ ــن أب ــو الخي ــر (ت833 :ه) ،تحبي ــر التيسيـ ــر ف ــي القـ ـراءات العشـ ــر ،تحقيـ ــق :أحم ــد محـ ــمد مفلـ ــح

القضـاة ،الناشـر :دار الفرقـان ،األردن -عمـان ،ط1421 ،1ه2000 -م.

 .2ابن الجـزري  ,شمـس الديـن أبو الخير  ،محمـد بن محمــد بـن يوســف (ت833 :هـ)،النشــر فـي القـراءات العشــر ،تحــقيق :علـي
محمـد الضبـاع (ت1380 :ه) ،الناشـر :المطبـعة التجـارية الكبـرى( ،د .ط)( ،د .ت).

 .3ابن الجـوزي جمـال الديـن أبو الفـرج عبد الرحـمن (ت597 :هـ) ،نواسـخ القـرآن= ناسـخ القـرآن ومنسـوخه ،تـحقيق :محمـد أشــرف
عل ــي الملـ ــيباري ،النـ ــاشر :عمـ ــادة البحـ ــث العلم ــي بالـ ــجامعة اإلسّلميـ ــة ،المدين ــة المنـ ــورة -الممـ ــلكة العربـ ــية السـ ــعودية ،ط،2
1423هـ2003 -م.

 .4ابن بطـال أبو الحسن علي بن خـلف بن عبد الملك (ت449 :ه) ،شرح صحـيح البخاري البن بـطال ،تحقيـق :أبو تمـيم ياســر
بن إبراهيم ،الناشـر :مكتبة الرشـد ،السعودية -الريـاض ،ط1423 ،2ه2003 -م.

 .5ابن تيميـة ,تقي الديـن أبو العبـاس أحــمد بـن عــبد الحلـيم الح ارنـي الحنــبلي الدمشـقي (ت728 :ه) ،مقدمــة فـي أصــول التفسـير
البـن تيمية ،الـناشر :دار مكتـبة الحياة ،بيـروت -لبـنان( ،د .ط)1490 ،ه1980 -م.
 .6ابن خالـويه ,مختصـر شواذ القرآن من كتـاب البديع  ،مكتبة المتنـبي -القاهرة( ،د .ط) (د .ت).

 .7ابن منظـور محمـد بن مكرم بن عـلي ،أبـو الفضــل ،جمـال الديــن األنصــاري الرويفعـي اإلف ـريقى (ت711 :ه)  ,لســان العـرب,
الناشـر :دار صادر  -بيروت ط 1414 - ,3ه1994 -م.
 .8أب ــو عل ــي  ,الحس ــن ب ــن أحم ــد ب ــن عب ــد الغف ــار الفارس ــي األص ــل( ،ت377 :ه) ،الحج ــة للق ـراء السب ــعة ،تحق ــيق :ب ــدر الدي ــن

قهــوجي -بشــير جويجاب ــي ،راجعــه ودققــه :عبــد العزي ــز ربــاح -أحمــد يوس ــف الــدقائق ،الناشــر :دار الم ــأمون للت ـراث ،دمش ــق-

بيروت ،ط1413 ،2ه1993 -م.

 .9أحمد ,عبد الرزاق حسيـن ,المكي والمدنـي في القرآن الكريـم ،الناشـر :دار ابن عفـان ،ط1420 ،1ه1999 -م.

 .10البخــاري  ,محمــد بــن إسم ــاعيل أبــو عبــد هللا الجعفــي ،صحي ــح البخــاري ،تحقي ــق :محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر ،دار ط ــوق
النجاة ،ط1422 ،1ه.

 .11البص ــري  ,قت ــادة بــن دع ــامة بــن قت ــادة بــن عـ ـزيز ،أب ــو الخط ــاب السدوس ــي (ت117 :ه ــ) ،الناس ــخ والمنس ــوخ ،تحقي ــق :ح ــاتم
صالح الضامن ،كليـة اآلداب -جامـعة بغداد ،الناشـر :مؤسسـة الرسـالة ،ط1418 ،3ه1998 -م.

 .12البغ ــدادي ,أحم ــد بــن موســى بــن العب ــاس التميمــي ،أبــو ب ــكر بــن مجاهــد (ت324 :ه) ،السبع ــة فــي الق ـراءات ،تحقيــق :ش ــوقي
ضيف ،الناشر :دار المعـارف -مصر ،ط1400 ،2هـ.
 .13الترمذي  ,محـمد بن عيسى بن سـورة بن موسى بن الضحـاك ،أبو عيسى (ت279 :ه) ،سنــن الترمـذي ،تحقــيق :أحمـد محمـد
شاكر ،ومحــمد فـؤاد عبـد البــاقي ،وإبـراهيم عطـوة عــوض المـدرس فـي األزهــر الشـريف ،شـركة مكــتبة ومطبعـة مصــطفى البـابي

الحلبي -مصـر ،ط1395 ،2ه1975 -م.

 .14التكريتي  ,أبو عبد هللا غانـم بـن قـدوري بـن حمــد بـن صـالح آل موسـى فـرج النــاصري  ,محاض ـرات فـي علـوم الق ـرآن ،الناشــر:
دار عمان -عمان ،ط1423 ،1ه2003 -م.
 .15الثعـلبي ,أبـو الحسـن سيــد الـدين علـي بـن أبــي علـي بـن محمـد بــن سـالم (ت631 :ه) ,اإلحكــام فـي أصـول األحكــام ،تحقيــق:
عبد الرزاق عفيـفي ،الناشـر :المكتب اإلسّلمي ،بيـروت -دمشق -لبنان( ،د .ط)( ،د .ت).
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 .16الجرج ــاني ,علــي بــن محم ــد بــن علــي الزي ــن الشري ــف (ت816 :ه) ،التعريف ــات ،تحقي ــق :جماع ــة مــن العلم ــاء ،الناش ــر :دار
الكتـب العلمية ،بيـروت -لبنـان ،ط1403 ،1ه1983 -م.

 .17الزبيـدي ,محمد بن محمـد بن عبد الرزاق الحسيـني أبـو الفيــض (ت1205 :ه) ،تــاج العـروس مـن الجـواهر القــاموس ،تحقيـق:
مجمـوعة من المحققيـن ،دار الهدايـة( ،د .ط) (د .ت).
 .18الزرق ــاني  ,محـ ــمد عب ــد العظيـ ــم (ت 1367 :ه) ،منـ ــاهل العرف ــان ف ــي عـ ــلوم القـ ـرآن ،الناشـ ــر :مطبعـ ــة عيس ــى البابـ ــي الحلب ــي
وشركـاه ،ط( ،3د .ت).

 .19الزركشــي ,أبــو عب ــد هللا بــدر الــدين محم ــد بــن عبــد هللا بــن به ــادر (ت794 :ه)،البرهــان فــي علــوم الق ـرآن ،تحقيــق :محمــد أبــو
الفضـل إبراهيـم ،الناشر :دار إحيـاء الكتب العربية عيسى البـابي الحلبي ،ط1376 ،1ه1957 -م.
 .20السيوطي ,عبد الرحمن بـن أبي بكر ،جّلل الديـن (ت911 :ه) ،اإلتقـان في علوم القـرآن ،تحقيـق :محمد أبـو الفضــل إبـراهيم،
الناشـر :الهيئة المصريـة العامة للكتاب( ،د .ط)1394 ،ه1974 -م.

 .21ص ــقر ,نبـ ــيل أحم ــد  ،منهـ ــج اإلم ــام الط ــاهر ب ــن عاشـ ــور ف ــي التفس ــير ،النـ ــاشر :ال ــدار المـ ــصرية -القاه ـ ـرة ،ط1422 ،1ه-
2001م.
 .22الطـبراني ,سليمان بن أحمـد بن أيوب بن مطيــر اللخمـي الشامــي ،أبـو القاسـم (ت360 :ه)،المعجــم الكبيـر للطب ارنــي ،تحقــيق:
حمدي بن عـبد المجيد السلـفي ،الناشر :مكتـبة ابن تيمـية -القاهـرة ،ط( ،2د .ت).

 .23الطيـار  ,مساعد بن سليمـان بن ناصر  ,المحـرر في علوم القـرآن ،الناشر :مركـز الد ارســات والمعلومـات القرآنــية بمعهـد اإلمـام
الشاطـبي ،ط1429 ،2ه2008 -م.

 .24العاني ,عبد القادر مّل حويـش السيد محمـود آل غازي (ت1398 :ه) ،بيان المعـاني ،العـاني  ,مطبعـة الترقي ،دمشـق ،ط،1
1382ه1965 -م.
 .25العسقّلني  ,أبو الفضـل أحمد بن علي بن محمـد بن أحمد بـن حجــر (ت852 :ه)،العجــاب فـي بيـان األسبــاب ،تحقــيق :عبـد
الحكيـم محمد األنيـس ،الناشر :دار ابـن الجوزي( ،د .ط) (د .ت).

 .26عم ــر ,اح ــمد مخت ــار عب ــد الحم ــيد  ،المعج ــم الموس ــوعي أللف ــاظ القـ ـرآن الك ـريم وقـ ـراءاته ،الناش ــر :مجم ــع المل ــك فه ــد لطب ــاعة
المصحـف الشريف -المدينـة المنـورة( ،د .ط)( ،د .ت).
 .27الفيروز آبـادي  ,مجـد الدين أبـو طــاهر محمـد بـن يعــقوب (ت817 :ه) ،القامــوس المحـيط ،تحقيـق :مكتـب تحقــيق التـراث فـي
مؤسسـة الرسـالة ،بإشراف :محمد نعيـم العرقسـوسي ،الناشـر :مؤسـسة الرسالة ،بيـروت -لبنان ،ط1426 ،8ه2005 -م.

 .28القرطبــي ,أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد حــزم األندلســي الظــاهري (ت456 :ه)،اإلحك ــام فــي أصــول األحكــام ،تحقــيق:
أحمد محـمد شاكر ،قـدم له :إحسان عبـاس ،الناشر :دار اآلفـاق الجديدة -بيروت( ،د .ط)( ،د .ت).
 .29القيس ــي ,أبــي محم ــد مكــي بــن أبــي ط ــالب (ت437 :ه) ،اإليض ــاح لناســخ القـ ـرآن ومنسوخ ــه ،تح ــقيق :أحم ــد حســن فرحــات،
الناشـر :دار المنـارة -جدة ،ط1406 ،1ه1986 -م.

 .30الماتريـدي  ,محمـد بن محمد بن محمـود ،أبو منصـور (ت333 :ه) ,تفسيـر الماتريـدي (تـأويّلت أهـل السـنة) ،تحقيــق :مجـدي
سلـوم ،الناشر :دار الكتب العلميـة ،بيـروت -لبـنان ،ط1426 ،1ه2005 -م.
 .31المديـني ,خالد بن سليمـان ,المحـرر في أسباب نزول القـرآن من خّلل الكتــب التسـعة ، ،دار ابـن الجــوزي ،الـدمام -السعوديــة،
ط1427 ،1ه2006 -م.

 .32مناع بن خليـل (ت1420 :ه) ،مباحـث في علوم القـرآن ،القطان  ,النـاشر :مكتبة المعـارف للنشـر والتــوزيع ،ط1421 ،3ه-
2000م.
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آراء الشيـخ عبد القادر ا
مال حويش (ت1398 :ه) في علوم القرآن من خالل
تفسيره بيان المعاني

عمار عباس /اسيل احمد)

 .33النحـاس ,أبو جـعفر أحمد بن محمـد بن إسماعيل بن يونــس المـرادي النحــوي (ت338 :ه) ،الناســخ والمنسـوخ ،تحقــيق :محمـد
عبـد السّلم محمـد ،الناشر :مكـتبة الـفّلح -الكويـت ،ط1408 ،1ه.

 .34النيسابوري ,مسلم ابن الحجـاج أبو الحسن القشيـري (ت261 :ه) ،صحيـح مسلم ،تحقـيق :محمد فـؤاد عبد البـاقي ،دار إحيــاء
التراث العربـي -بيروت( ،د .ط) (د .ت).

 .35الواحـدي ,أبو الحسـن علي بن احمد بـن محمد بن علي النيسابوري الشـافعي (ت468 :ه)،أسبـاب النزول ،تحقـيق :عصـام بـن
عبد المحسـن الحميـدان ،الناشـر :دار اإلصـّلح -الدمـام ،ط1412 ،2ه1992 -م.
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